
Параћин: ТВ „Канал М“ саопштио да неће извештавати о активностима општине због „афера функционера“; Саша Пауновић: СНС покушава да нас ућутка, то саопштење лично донео Зоран Милојевић Зеља
четвртак, 14 јун 2018 17:03

Општепозната чињеница је да су медији на локалу у власништву људи блиских СНС, да
добијају највише средстава из буџета на сумњивим конкурсима и да искључиво
позитивно извештавају о активностима напредњака.

  

  

Међутим, Канал М из Параћина је отишао корак даље, објављујући саопштење да се
„ограђује од општинске власти“ на чијем челу је демократа Саша Пауновић и да више
неће извештавати о њиховом раду „због бројних афера у које су функционери умешани“.

  

Саопштење подсећа на она које редовно издаје СНС, а председник општине Саша
Пауновић каже за Данас  да то није нимало случајно, јер је и стигло из кухиње
напредњака а телевизији је наређено да га прочита „иначе ће проћи као Мишковић“.
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– Овако нешто никада до сада није виђено на некој телевизији. Људи из СНС-а су дошли
на телевизију уз претње да ће их све похапсити, „да ће проћи као Мишковић или ће се
оградити од општине“. То саопштење је лично донео Зоран Милојевић Зеља, и
представља најочигледнији притисак на медије – каже Пауновић за Данас. Он додаје да
је Канал М, као једина локална телевизија у Параћину, имала уговор са општином.

  

– Они су нашироко и надугачко извештавали о активностима СНС-а, преносили њихове
конференције, али су у вестима извештавали и о општинским активностима. Међутим,
напредњацима је очигледно и то сметало, јер покушавају да нас ућуткају на све начине –
напомиње Пауновић.

  

Саопштење је издато непосредно пре него што су одборници гласали о поверењу Саши
Пауновићу, што је, према речима нашег саговорника, и била идеја напредњака – да на
сваки начин утичу на локалне одборнике да му не дају подршку.

  

– На њихову жалост, демократе у Параћину имају стабилну скупштинску већину.
Међутим, не могу да тврдим да ће тако бити и убудуће, јер напредњаци могу да
спроведу сценарио који се показао успешним у неким локалним самоуправама – да прете
одборницима, застрашују их, уцењују… Ниједна политика није вредна тога ако вам неко
помиње дете и прети, тако да не знам шта ће даље бити – каже Пауновић, додајући да
није немогуће да неки батинаш дође у Параћин и „почне да заводи ред“.
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У спорном прилогу, Пословни систем Михајловић у оквиру којег послује Канал М,саопштио је грађанима да се ограђује од поступака локалних власти на чијем челу сеналази потпредседник ДС Саша Пауновић.  „Како бисмо остали објективни у нашем извештавању и благовремено и истинитоинформисали грађане Параћина, морамо да се оградимо од локалне власти у општиниПараћин због афера у које су укључени људи блиски председнику општине СашиПауновићу. Не желимо да будемо саучесници у неодговорном понашању локалногруководства Параћина. Због њихових оптужби на рачун државе у жалби Конгресулокалних и регионалних власти Савета Европе, сматрамо да локална власт Параћина начелу са Сашом Пауновићем не ради за добробит наших грађана“, саопштио је ПСМихајловић преко свог Канала М. У саопштењу се додаје да компанија сматра да сулокални проблеми Параћина пренети на републички ниво „као један вид борбеДемократске странке“.  Из Канала М јуче нису желели да коментаришу саопштење, нити да одговоре на питањазашто се, како новинарски посао налаже, нису бавили аферама које помињу идокументовано о томе обавесте јавност, већ се од локалне власти ограђују саопштењем.  ( Данас )  Видети још:  Шабац: Одборници потписали петицију за утврђивање чињеница о стању локалнедемократије у Србији; Небојша Зеленовић: Притисци СНС-а на једини опозициониград и две опозиционе општине су неподношљиви  Саша Пауновић: Упркос притисцима СНС-а, ниједан од одборника Скупштинеопштине Параћин није гласао за моје разрешење  Скупштина Србије: Полемика власти и опозиције о томе ко нарушава изборнувољу у Параћину; Маја Гојковић: Жалба Саше Пауновића Савету Европе опасна поСрбију  

 3 / 3

https://www.danas.rs/drustvo/paunovic-naprednjaci-pokusavaju-da-nas-ucutkaju/
http://www.nspm.rs/hronika/sabac-odbornici-potpisali-peticiju-za-utvrdjivanje-cinjenica-o-stanju-lokalne-demokratije-u-srbiji-nebojsa-zelenovic-pritisci-sns-a-na-jedini-opozicioni-grad-i-dve-opozicione-opstine-su-nepodnosljivi.html
http://www.nspm.rs/hronika/sabac-odbornici-potpisali-peticiju-za-utvrdjivanje-cinjenica-o-stanju-lokalne-demokratije-u-srbiji-nebojsa-zelenovic-pritisci-sns-a-na-jedini-opozicioni-grad-i-dve-opozicione-opstine-su-nepodnosljivi.html
http://www.nspm.rs/hronika/sabac-odbornici-potpisali-peticiju-za-utvrdjivanje-cinjenica-o-stanju-lokalne-demokratije-u-srbiji-nebojsa-zelenovic-pritisci-sns-a-na-jedini-opozicioni-grad-i-dve-opozicione-opstine-su-nepodnosljivi.html
http://www.nspm.rs/hronika/sasa-paunovic-uprkos-pritiscima-sns-a-nijedan-od-odbornika-skupstine-opstine-paracin-nije-glasao-za-moje-razresenje.html
http://www.nspm.rs/hronika/sasa-paunovic-uprkos-pritiscima-sns-a-nijedan-od-odbornika-skupstine-opstine-paracin-nije-glasao-za-moje-razresenje.html
http://www.nspm.rs/hronika/skupstina-srbije-polemika-vlasti-i-opozicije-o-tome-ko-narusava-izbornu-volju-u-paracinu-maja-gojkovic-zalba-sase-paunovica-savetu-evrope-opasna-po-srbiju.html
http://www.nspm.rs/hronika/skupstina-srbije-polemika-vlasti-i-opozicije-o-tome-ko-narusava-izbornu-volju-u-paracinu-maja-gojkovic-zalba-sase-paunovica-savetu-evrope-opasna-po-srbiju.html
http://www.nspm.rs/hronika/skupstina-srbije-polemika-vlasti-i-opozicije-o-tome-ko-narusava-izbornu-volju-u-paracinu-maja-gojkovic-zalba-sase-paunovica-savetu-evrope-opasna-po-srbiju.html

